
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile  

formulată de domnul Iviniș Gheorghe Ioan 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016; 

 - raportul de specialitate nr. 5157 din 23 martie 2016 al Direcţiei juridică și relații publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba; 

-  plângerea prealabilă formulată de domnul Iviniş Gheorghe Ioan, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Alba sub nr. 3996/8 martie 2016 prin care a solicitat revocarea în tot a 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/25 februarie 2016 privind aprobarea promovării unei 

acţiuni civile având ca obiect pretenţii reprezentând daunele solicitate în Dosar 

nr.9780/117/2013*, Dosar nr.8539/117/2013* şi Dosar nr.8538/117/2013 ce decurg din Sentinţa 

civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Sentinţa civilă nr. 3965/2012 pronunţată de Tribunalului Cluj în Dosar nr. 

3836/107/2008; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Articol unic.  

Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Iviniş Gheorghe Ioan prin care a 

solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 37/2016 privind aprobarea promovării 

unei acţiuni civile având ca obiect pretenţii reprezentând daunele solicitate în Dosar nr. 

9780/117/2013*, Dosar nr. 8539/117/2013* şi Dosar nr. 8538/117/2013 ce decurg din Sentinţa 

civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012, ca fiind neîntemeiată. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba Domnului Iviniş 

Gheorghe Ioan, Direcţiei juridică și relații publice din aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

       P. PREŞEDINTE                        CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                                   Vasile BUMBU  
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